
 

 

  

देशभरात महाराष्ट्रातील सर्ााधिक शहरे प्रदषूित 

देशातील सर्ााधिक प्रदषूित ९४ शहराांमध्ये महाराष्ट्रातील १७ शहराांचा समारे्श असनू या १७ शहराांमध्ये म ांबई, नर्ी 
म ांबई, बदलापूर, उल्हासनगर आणि प ण्याचा समारे्श आहे. 
 

२०११ ते २०१५ दरम्यानच्या कालार्िीमध्ये केलेले सरे्क्षि आणि चाचण्याांमिून राज्यातील १७ शहराांमिील 
हरे्मध्ये पार्टिक्युलेट मॅटर (पीएम १०) या प्रदषूित घटकाचे प्रमाि ननश्चचत पातळीपेक्षा ककती तरी अधिक 
असल्याचे आढळून आले आहे.  
 

याशशर्ाय प िे, बदलापूर आणि उल्हासनगर या शहराांमध्ये पीएम १० बरोबरच नायट्रोजन डायऑक्साइड 
(एनओ२) याही प्रदिूक घटकाची पातळी प्रमािापेक्षा अधिक आहे. कें द्रीय प्रदिूि ननयत्रांि मांडळाने हे सरे्क्षि 
केले आहे.  
 

कें द्राने ननश्चचत केलेल्या मानकान सार, 'पार्टाक्य लेट मॅटर १०'चे र्ाषिाक सरासरी प्रमाि ६० आणि नायरोजन 
डॉयऑक्साइडचे र्ाषिाक सरासरी प्रमाि ४०पेक्षा अधिक असल्यास त्या शहराांना प्रदषूित शहरे म्हटले जाते. 
 

महाराष्ट्रापाठोपाठ उत्तर प्रदेशातील पांिरा, पांजाबमिील आठ, ननसगास ांदर र्हमाचल प्रदेशामिील सात शहराांचा 
समारे्श आहे 

 

 

 

नागालँडच्या म ख्यमांत्रत्रपदी श रहोझेलाई शलणझत्स ू

नागालँडच्या म ख्यमांत्रत्रपदासाठी सहमतीचे उमेदर्ार म्हिनू नागालँड पीपल्स फ्रन्टचे (एनपीएफ) 
अध्यक्ष शुरहोझलेाई ललझझत्सयूाांची ननर्ड करण्यात आली. ते टी.आर. झशेलयाांग याांची जागा घेतील. 

 
 

डमेोकॅ्रर्टक अलायन्स ऑफ नागालॅण्डच्या (डीएएन) बैठकीत नरे् म ख्यमांत्री म्हिनू शलणझत्स ूयाांची ननर्ड 
करण्यात आली. या बैठकीला ५९ आमदार उपश्थित होते. शलणझत्स ूडीएएनचेही अध्यक्ष आहेत. झशेलयाांग याांनी 
अलीकडचे म ख्यमांत्रत्रपदाचा राजीनामा र्दला होता.  
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नगरपाशलका ननर्डि काांत ३३ टक्के जागा मर्हलाांसाठी राखीव असतील, अशी घोििा राज्य सरकारने केल्यानांतर 
नागालँडमध्ये ननदशानाांना तोंड फ टले होते. षर्षर्ि सांघटना नगरपाशलका ननर्डि का रद्द करण्याच्या मागिीसाठी 
रथत्यार्र उतरल्या होत्या. पररिामी झशेलयाांग याांना म ख्यमांत्रीपदार्रून पायउतार व्हारे् लागले. 
 

 

 

चांद्रशखेरन टाटा उद्योग समूहाचे नरे् चेअरमन 

टाटा उद्योग समहूाचे नरे् चेअरमन एन. चांद्रशखेरन याांनी २१ फेब्र र्ारी रोजी कायाभार थर्ीकारला. 
 

५३ र्िीय चांद्रशेखरन याांनी ७९ र्िीय रतन टाटा याांची जागा घेतली आहे. गेल्या र्िी २४ ऑक्टोबर रोजी 
तत्काशलन चेअरमन सायरस शमथत्री याांना पदार्रून हाकलण्यात आले होते. रतन टाटा याांनी चेअरमनपदाचा 
हांगामी कायाभार थर्ीकारला होता. 
 

टाटा समहूाचे म ख्यालय असलेल्या 'बॉम्बे हाऊस'च्या बाहेर पत्रकाराांशी बोलताना चांद्रशखेरन म्हिाले की, आम्ही 
सर्ा जि शमळून व्यर्सायाच्या सर्ा क्षेत्रात चाांगली कामधगरी करण्यास काम करू. आम्ही कोिाचेही अन करि 
करिार नाही. आम्ही नेततृ्र् करू.  
 

मीठापासनू सॉफ्टरे्अरपयतं षर्षर्ि व्यर्सायात असलेला टाटा उद्योग समहू १०३ अब्ज डॉलरचा आहे. 
 

 

 

आशशयाई हॉकी महासांघाच्या उपाध्यक्षपदी सरकार याांची ननर्ड 

भारताच्या अलिजजत सरकार याांची आशशयाई हॉकी महासांघाने (एएचएफ) उपाध्यक्षपदी ननर्ड केली.  
 

तसेच त्याप्रमािे, एएचएफने आधिाक आणि टीव्ही सशमतीच्या प्रम खपदीही सरकार याांची नेमिकू केली आहे. 
२००४ सालापासनू सरकार सहारा पररर्ाराशी जोडले गेले आहेत. 
 

७ फेब्र र्ारी झालेल्या कायाकारी सशमतीच्या बैठकीतील ननिायाच्या आिारे सरकार याांची ननर्ड झाली आहे.  
 

गेल्या काही काळापासनू सरकार भारतीय हॉकीच्या प्रगतीमध्ये जोडले गेले आहेत. त्याांच्या नेततृ्र्ामध्ये सहारा 
इांडडयाने हॉकी इांडडया लीगमध्ये उत्तर प्रदेश ववजाडि सांघाला खरेदी केले होते. 
 

 

 

भारतासाठी 'आिार'शी सांलग्न थकाईप लाईट सेर्ा लाँच 

मायक्रोसॉफ्टचे म ख्य कायाकारी अधिकारी सत्या नाडलेा याांनी भारतीयाांसाठी दोन महत्त्र्पूिा घोििा केल्या आहेत. 
भारतासाठी आधारशी सांलग्न स्काईप लाईट या सेरे्चा श भारांभ करण्यात आला आहे.  
 



 

 

याशशर्ाय प्रोजेक्ट सांगम हा उपक्रमही स रु करण्यात येिार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून क शल कारागीराांना 
रोजगार शमळर्ून र्दला जाईल असे नाडलेा याांनी म्हटले आहे. 
 

ब िर्ारी नाडलेा याांनी भारतातासाठी मायक्रोसॉफ्टतफे नर्ीन घोििा केल्या. भारतातील कां पन्याांसाठी क्लाऊड 
कॉम््यूटीांग स षर्िेची मार्हती त्याांनी र्दली. याशशर्ाय भारतासाठी थकाईप लाईट ही स षर्िा स रु करण्यात येिार 
असनू ही स षर्िा आिारशी सांलग्न असेल अशी मार्हती त्याांनी र्दली.  
 

प्रॉजेक्ट सांगम हा उपक्रमही त्याांनी स रु केल्याचे साांधगतले. भारताच्या आधिाक व्यर्थिेमध्येही डडश्जटल क्राांती 
होत असनू थटेट बँक ऑफ इांडडयानेही आता क्लाऊडची मदत घेतली आहे. बँकेचे ३६५ कायाालय क्लाऊड 
स षर्िेशी जोडल्याचे त्याांनी साांधगतले. आांध्रप्रदेशने नागरी स षर्िेसाठी मायक्रोसॉफ्टच्या क्लाऊडचा आिार 
घेतल्याचे त्याांनी साांधगतले.  
 

नाडलेा याांनी ९९डॉट्स या उपक्रमाचीही मार्हती र्दली. या उपक्रमाम ळे डॉक्टराांना क्षयरोग झालेल्या रुग्िाांशी सांर्ाद 
साििे सोपे झाल्याचे ते म्हिालेत. 
 

 

 

चार देशाांतील १४ लाख म ले तीव्र क पोििग्रथत 

नायजेररया, सोमाशलया, दक्षक्षि स दान आणि येमेन या देशाांतील १४ लाख म ले तीव्र क पोििग्रथत असनू त्यातील 
अनेक म लाांचा या र्िी मतृ्यू होण्याची शक्यता य ननसेफने र्ताषर्ली आहे.  य नायटेड नेशन्स इांटरनॅशनल धचल्रन 
फां ड (य ननसेफ) ने एका प्रशसद्धिपत्रकाद्र्ारे हा इशारा र्दला आहे.  
 

येमेनमध्ये मागील दोन र्िांपासनू य द्िपररश्थिती आहे. त्याम ळे येिील चार लाख ६२ हजार म ले क पोषित 
आहेत. तर ईशान्य नायजेररयातील साडचेार लाख म ले क पोषित असल्याची मार्हती य ननसेफने र्दली आहे. येिील 
क पोििाबाबत सांबांधित यांत्रिेला ताकीद देण्यात आली आहे.  
 

नायजेररयातील काही द गाम भाग मागील र्िांपासनू क पोििाने प्रभाषर्त आहे. या भागात मदत करिाऱ्या 
सांथिाांना पोहोचिे अशक्य असल्याम ळे येिील समथयेत भर पडल्याचेही य ननसेफने थपष्ट्ट केले. 
 

सोमाललयातील द ष्ट्काळाम ळे येिील एक लाख ८५ हजार म ले क पोििाने ग्रथत आहेत. ही पररश्थिती आिखी 
भीिि झाली असनू क पोषित म लाांची सांख्या आगामी काही मर्हन्याांत दोन लाख ७० हजाराांपयतं र्ाढण्याची 
शक्यता असल्याचे य ननसेफने साांधगतले.  
 

दक्षिण सदुानमध्ये दोन लाख ७० हजार म लाांची उपासमार होत आहे. य ननसेफचे अध्यक्ष अिँनी लेक याांनी 
याबाबत धचांता व्यक्त केली असनू तातडीने उपाययोजना केल्यास असांख्य जिाांचे प्राि र्ाचषर्िे शक्य असल्याचे 
ते म्हिाले.  
 



 

 

सांय क्त राष्ट्राांच्या स रक्षा कौश्न्सलचे राजदतू प ढील मर्हन्यात उत्तर नायजेररया, कॅमेरून, चाद आणि ननजर या 
भागात प्रर्ास करिार आहेत. बोको हराम या दहशतर्ादी सांघटनेशी स रू असलेल्या र्ादाम ळे या भागात 
क पोििाची समथया तीव्र होत असनू या म द्दय़ाकड ेजागनतक सम दायाचे लक्ष रे्िून घेण्याचा त्याांचा प्रयत्न 
असिार आहे. 
 

 

 

पथृ्र्ीच्या आकाराचे सात ग्रह आढळले 

सयूामालेबाहेर पथृ्र्ीच्या आकाराचे एक, दोन नव्हे, तर तब्बल सात ग्रहाांचा समहू असण्याचा दार्ा अमेररकेतील 
खगोलशाथत्रज्ाांनी पत्रकार पररिदेत केला. षर्शेि म्हिजे या ग्रहाांर्र पािी आणि त्याम ळे जीर्सषृ्ट्टी असण्याची 
शक्यता र्ताषर्ण्यात येते आहे.  
 

सौरमालेबाहेर अशा पद्ितीने एकाचरे्ळी इतक्या ग्रहाांचा समहू असण्याचा दार्ा पर्हल्याांदाच करण्यात आला 
आहे.  
 

सौरमालेपासनू या नव्या ग्रहाांच्या समहूाचे अांतर ४० प्रकाशवर्षे दरू असनू, या ग्रहाांची रचनाही पथृ्र्ीसारखीच 
असण्याची शक्यता र्ताषर्ण्यात आली आहे. या आिी अशा पद्ितीने सौरमालेबाहेर पथृ्र्ी आणि भोर्तीच्या 
ग्रहाांसारखीच रचना असलेला ग्रहाांचा समहू आढळून आला नव्हता. 
 

या सात ग्रहाांपैकी तीन ग्रहाांर्र पाण्याची स्रोत आढळून आले आहेत. या सहाही ग्रहाांर्रील तापमान अत्यांत िांड 
ककां र्ा अत्यांत उष्ट्ि नाही. त्याम ळे नतिे पाण्याचे अश्थतत्र् असल्याचे शाथत्रज्ाांनी म्हटले आहे.  
 

सात पैकी पाच ग्रहाांचा आकार अगदी पथृ्र्ी इतकाच आहे. तर उर्ाररत दोन ग्रह पथृ्र्ीपेक्षा आकाराने लहान 
आहेत. आपल्या सौरमालेबाहेरही पथृ्र्ीसारखे ग्रह अस ूशकतात, या दाव्याला या नव्या शोिाम ळे बळ शमळाले 
आहे.  
 

आपल्या सौरमालेतील मांगळ आणि श क्र हे दोन्ही ग्रह पथृ्र्ीच्या आकाराचे आहेत. ब ि हा आकाराने पथृ्र्ीपेक्षा 
लहान आहे. तर उर्ाररत चार ग्रह आकाराने पथृ्र्ीहून मोठे आहेत.  
 

 

 

भारत जगातील सर्ााधिक शथत्र आयात करिारा देश 

मागील पाच र्िांमध्ये जगभरात शथत्र व्यापारात मोठी र्ाढ झाली असून, प्रम ख शथत्र आयातदाराांच्या यादीत 
भारत प्रिम क्रमाांकार्र आहे. थटॉकहोम इांटरनॅशनल पीस ररसचि इज्स्टट्यूटने हा अहर्ाल प्रशसद्ि केला आहे. 
 

२०१२ ते २०१६ या कालार्िीत झालेल्या शथत्र आयातीमध्ये एकट्या भारताचा र्ाटा १३ टक्के होता. भारतानांतर 
सौदी अरेत्रबया, सांय क्त अरब अशमराती, चीन आणि अल्जेररया या देशाांचा क्रमाांक लागतो. २००७ ते २०११ या 



 

 

काळातही या यादीत भारतच प्रिम क्रमाांकार्र होता. त्या रे्ळी एकूि शथत्र आयातीमध्ये भारताचा र्ाटा ९.७ 
टक्के होता. 
 

बह तेक आखाती देश येमेन, सीररया आणि इराकमिील सांघिाामध्ये ग ांतले असल्याने त्याांच्याकडून मोठ्या 
प्रमािात शथत्र आयात केली जाते. गेल्या पाच र्िांमध्ये सौदी अरेत्रबयाच्या शथत्र आयातीमध्ये तब्बल २१२ 
टक् क् याांनी र्ाढ झाली आहे. एकूि आयातीमध्ये त्याांचा र्ाटा ८.२ टक्के आहे. 
 

चीन आणि पाककथतान या अण्र्थत्रिारी देशाांबरोबर तिार्ाचे सांबांि असल्याने भारतानेही आपली लष्ट्करी ताकद 
र्ाढषर्ण्यासाठी जािीर्पूर्ाक प्रयत्न केले आहेत.  
 

पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी लष्ट्कराचे आि ननकीकरि करण्यासाठी २५० अब्ज डॉलर खचा करण्याचा ननच चय केला 
असनू, यामध्ये लढाऊ षर्मानाांपासनू पािब डयाांपयतं सगळीकड ेस िारिा केली जािार आहे.  
 

याम ळे भारताची अमेररका, रशशया आणि इस्राईलकडून आयात र्ाढली आहे. चीनला मात्र थिाननक पातळीर्र 
शथत्रननशमाती करण्यात बऱ्यापैकी यश येत असल्याचे अहर्ालात म्हटले आहे 

 

 

 

नासाकडून 'थपेस-एक्स'च्या फाल्कन-९ रॉकेटचे प्रक्षेपि 

स मारे ५० र्िांपूर्ी चाांद्रमोर्हमेर्र जािाऱ्या अांतराळर्ीराांनी श्जिून उडडाि केले त्या 'नासा'च्या लाँच पॅडर्रून 
थपेस-एक्सच्या फाल्कन-९ रॉकेटचे १९ फेब्र र्ारी रोजी प्रक्षेपि करण्यात आले. अर्काश थिानकाला प रर्ठा 
करण्यासाठी हे रॉकेट सोडण्यात आले आहे.  
 

चाांद्रयानाचे प्रके्षपि करण्यासाठी येिील लाँचपॅड र्ापरले जाते. प्रदीघा काळापासनू ते र्ापरले गेले नव्हत.े 
अांतराळातील ये-जा करण्याची मोहीम (शटल प्रोगॅ्रम) सहा र्िांपूर्ी सांपल्यानांतर नासाचे अत्यांत महत्त्र्ाचे आणि 
ऐनतहाशसक असे लााँच कााँप्लेक्स ३९ए प्रिमच उडडािासाठी र्ापरण्यात आले.  
 

अमेररकेतील अर्काशसांबांिी ननशमाती आणि र्ाहतकू करिारी अर्काश सांशोिन तांत्रज्ान महामांडळ तिा थपेस-
एक्स ही सांथिा आहे. मागील र्िी उन्हाळ्यात एका रॉकेटचा थफोट झाल्यानांतर थपेस-एक्सच्या र्तीने प्रिमच 
फ्लोररडातून रॉकेटचे प्रक्षेपि करण्यात आले. 
 


